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KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
về kết quả kiểm tra 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

----Ngày 08/6/2019, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 47, tháng
6 năm 2019, sau khi nghe Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 33 báo cáo
kết quả kiểm tra 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 33), Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo luận và kết luận như sau:
1. Nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33
của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 2439-QĐ/TU, ngày
18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của cấp
ủy, chính quyền các cấp 05 năm qua có những ưu điểm và hạn chế, khuyết
điểm như sau:
2.1. Ưu điểm
Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển
khai thực hiện Nghị quyết số 33 nghiêm túc, chất lượng theo đúng chỉ đạo,
hướng dẫn của cấp trên; ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 33 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Qua học tập, quán triệt, triển khai, đại bộ phận cán bộ, đảng viên, hội viên và
nhân dân trong tỉnh đã nắm vững, hiểu rõ về tầm quan trọng và những nội
dung cơ bản của Nghị quyết số 33, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí,
hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh.
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Việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán
bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh đã được chú trọng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng,
đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân
đối với Đảng, Nhà nước.
Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được cấp ủy, chính quyền
các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Văn hóa trong
từng thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình
ngày càng được nâng cao. Kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, từng bước xây dựng và hình thành con
người Thái Nguyên phát triển toàn diện, có lối sống lành mạnh, ý thức tự
trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; trách nhiệm đối
với công việc, bản thân, gia đình, xã hội được nâng lên; các chuẩn mực, giá
trị văn hóa, tri thức từng bước đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục
được triển khai sâu rộng và đã đạt những kết quả quan trọng. Tỷ lệ gia đình,
cơ quan, trường học, làng, tổ dân phố văn hóa ngày càng được nâng lên về số
lượng và chất lượng đã có những tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ
sở, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động văn hóa hướng
về cơ sở, vùng sâu, xa được tăng cường; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa
các vùng, miền trên địa bàn tỉnh dần được thu hẹp.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được chú trọng, đội ngũ cán bộ
làm công tác văn hóa đã có bước trưởng thành. Hoạt động bảo tồn, phục hồi,
phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh được
quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, nhất là về phát triển
du lịch, dịch vụ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử. Hoạt động đối
ngoại, giao lưu, hội nhập, hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại được đẩy mạnh.
Hoạt động văn học, nghệ thuật có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào
xây dựng văn hóa, con người, định hướng chân, thiện, mỹ trong xã hội; các
hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản tuân thủ đúng quy định của
pháp luật, đáp ứng được nhu cầu về tinh thần của đồng bào có tín ngưỡng,
tôn giáo nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung.
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2.2. Hạn chế, khuyết điểm
Nhận thức của một số cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị
trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33 chưa đầy đủ, sâu sắc. Công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số
33, nhất là việc thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết ở một số cấp ủy cơ
sở chưa được chú trọng, còn chung chung, chưa kịp thời; công tác phối hợp
giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 33 chưa thật sự
nhịp nhàng, hiệu quả. Kết quả về phát triển văn hóa chưa tương xứng với
những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, các thiết chế văn hóa còn hạn chế và ở
quy mô nhỏ; ngân sách đầu tư hằng năm cho sự nghiệp văn hóa còn thấp,
chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa, tinh thần
ngày càng cao của nhân dân; công tác xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu
tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao còn hạn chế.
Công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chưa rộng khắp;
phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn một
số địa phương chưa tạo được mô hình điểm về văn hóa để nhân ra diện rộng;
vấn đề văn hóa gia đình, văn hóa công sở ít được quan tâm, chú trọng.
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa hiệu quả chưa cao, sự
phối hợp của một số cơ quan, đơn vị đôi khi chưa kịp thời; công tác bảo tồn
các di tích lịch sử, văn hoá chưa đáp ứng được yêu cầu; một số di tích xuống
cấp chưa được tu bổ, phục hồi kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động
văn hóa cơ sở ở một số nơi chưa được thường xuyên, chặt chẽ.
Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế
nhưng ở một số địa bàn, cơ sở còn tiềm ẩn phức tạp. Đạo đức, lối sống của
một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên còn có biểu
hiện xuống cấp, lệch lạc. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự cơ bản ổn
định, tuy nhiên vẫn còn có hoạt động biến tướng, không tuân thủ theo các
quy định của pháp luật về tôn giáo, gây mất an ninh, trật tự, tác động xấu đến
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn
thể tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quát triệt nâng cao
nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát
triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chỉ
đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị
quyết số 33, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định
số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là
trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh
thần xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước khác có liên quan. Chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối
với cán bộ, đảng viên, hội viên.
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý
thức chấp hành pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý, tham mưu về công tác văn hóa, bảo đảm cán bộ có đủ năng lực, trình
độ và phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động đấu tranh
phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực văn hóa. Tiếp tục triển khai
đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống văn hóa độc hại, sự áp đặt văn
hóa của các nước lớn, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn
hóa. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên
Internet, mạng xã hội để tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước.
Phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc; huy
động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển
kinh tế nhanh, bền vững nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh. Thực
hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường vai
trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát,
phản biện xã hội đối với công tác văn hóa.
Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan,
đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn
vị trong thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Định kỳ
tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá
nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhân rộng những
mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa; kiên
quyết chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm
điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nhằm nâng cao ý
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thức trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán
bộ, đảng viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng, phát
triển văn hóa, con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và trong điều kiện, bối cảnh mới
của tỉnh, đất nước.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn
phòng Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này.
Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ,
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Hồ sơ kiểm tra,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ (123).
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